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KDO V NAŠI DRUŽINI NOSI HLAČE?
Mama? Oče? Otrok?
Tako kot v vsaki skupini, je tudi v vsaki družini
nekdo, ki potegne voz, ki odloči, ki da pobude,
ki je bolj glavni kot drugi, ki je vodja.
Voditeljske sposobnosti so velik dar, ki pa ni apriori dodeljen samo moškim ali samo ženskam. Tako danes podjetje lahko odlično (ali
pa slabo) vodi ženska ali moški.
Tudi v družinah ni najbolj pomembno to, ali vozu določa smer oče ali mama. Bolj
pomembno je, da voz vlečeta v isto smer in da imata pri tem spoštljiv odnos. Poznam
veliko družin, kjer je »glavna« mama in je oče sicer tudi oblečen v hlače, ampak bi mu
včasih vsi rekli »copata«. Kljub temu pa imajo lepe odnose in njihovi vozovi lepo drdrajo
po tem svetu.
Naj torej hlače nosi oče ali mama, v nobenem primeru pa »nosilec hlač« v družini ne
sme biti otrok.
V preteklosti so bili voditelji v glavnem moški. V družinah se je vedelo, kdo nosi hlače.
Mame so bile tudi sicer oblečene v krila, otroci pa so se mame lahko kvečjemu držali
za krilo. Danes smo vsi oblečeni v hlače, otrokom pa vse prevečkrat dovolimo, da v
naših družinah oni nosijo hlače.
Najbrž vsi razumemo, da ne govorimo o novem slogu oblačenja in o novih modnih
trendih, ko bodo otroci skakali okoli brez hlač. Hlače naj si kar nataknejo na »tazadno«,
ne smemo pa dovoliti, da bi obvladovali nas, starše. To je ena večjih napak, ki jih lahko
delamo pri vzgoji.
Ker imamo otroke radi, smo starši tisti, ki nosimo hlače, ki smo v družini glavni, ki
določamo smer voza in ne otrok(ci). To ni le naša pravica, ampak tudi dolžnost.
Kavbojke, pajkice, trenerke, copate, pižame, salonarji ….
Oblecite se tako kot vam paše, vendar pri vzgoji ne dovolite, da otroci nosijo hlače.
Mame pa vseeno kdaj oblecimo krilo, da bomo drugačne od očeta, bolj ženske in se
bodo naši otroci lahko kdaj prijeli za "kiklo", ko bodo v stiski .
Bodite lepo.
V teh dneh se s hvaležnostjo spomnite tudi vseh mam in očetov, starih staršev in
njihovih staršev … ki so že odšli s tega sveta in so nam dali življenje in tisto, kar so
najboljše znali. Naj počivajo v miru.
Irena Zajec

